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  1 
 מכליס משה השופט כבוד, הוועדה ר"יו לפני פני ב

 ס"עו – פרטוש אושרת  – וועדה חברת

 חינוך -  פישרמן שרגא – וועדה חבר

 אבוטבול דנה   – ס"שב נציגת

 דהן אביטל – וועדה מזכירת

 
 מבקשים

 
XXXXX(אסיר) 

 
 נגד

 
 

 משיבים
 

 מדינת ישראל
 

 החלטה
 2 

 3שנות מאסר בפועל בגין ביצוע עבירות של שוד בנסיבות  4האסיר מרצה מאסרו הראשון לתקופה של 

 4 מחמירות ועבירות נשק.

 5 

 6 ב"כ המשיבה מתנגד/ת לשחרורו המוקדם של האסיר.

 7 

 8 ב"כ המשיבה מגיש/ה ר"פ בעניינו של האסיר.

 9 

 10 מגיש/ה עמדת מטא"ר המתנגדים לבקשה.ב"כ המשיבה 

 11 

 12 ב"כ המשיבה מגישה חמ"ן סודי של שב"ס בעניינו של האסיר.

 13 

 14 מגישה ב"כ המשיבה את פרוטוקול הדיון של וועדת השחרורים של שותפו לעבירה.

 15 
 16 טוענ/ת ב"כ המשיבה לחומרת העבירה.

 17 

 18 טוענ/ת ב"כ המשיבה כי התנהגותו בכלא אינה תקינה לאור חמן שב"ס.
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 1 

 2 מציינת ב"כ המשיבה כי האסיר הודח מהמח' למניעת אלימות לאור רקע של מעידות.

 3 

 4טוענ/ת ב"כ המשיבה שיש ספק בליבם אם האסיר איין מסוכנותו וזאת לאור יתרת המאסר הארוכה 

 5 וחומרת העבירות.

 6 

 7סבורה ב"כ המשיבה כי על האסיר לעמיק את הטיפול בכלא ויש מקום לבחון את בקשתו בעוד מס' 

 8 חודשים.

 9 

 10 ב"כ האסיר עותר על שחרורו של האסיר תחת תוכנית רש"א.

 11 

 12 מציין ב"כ האסיר את ההליך הטיפולי שעבר האסיר.

 13 

 14 מפנה ב"כ האסיר לדוחות העו"ס ודוחות רש"א.

 15 טוען ב"כ האסיר שיש לתת את הדעת לעובדה שהאירוע הוגדר כאירוע פלילי ולא ביטחוני.

 16 

 17 טוען ב"כ האסיר לרקע המשפחתי.

 18 

 19 הוועדה שמעה דברים מפי האסיר.

 20 

 21ידיעות מודיעיניות של שב"ס, כאשר  5באשר להתנהגותו של האסיר בכלא מונחות בפני חברי הוועדה 

 22 חלקם רק דיווחים של אנשי הסגל.

 23 

 24כאשר בוחנים חברי הוועדה את העובדות באופן מעמיק מגיעים הם למסקנה שאין בהם כדי לשכנע 

 25 אינה תקינה וקובעים לכן שהתנהגותו תקינה.שהתנהגותו של האסיר בכלא 

 26 

 27 10.5.20באשר למידת מסוכנותו של האסיר לציבור באם ישוחרר מונח בפני הוועדה דוח העו"ס מיום 

 28 , כמו גם מסמכי רש"א.21.7.20והעדכון שלו בדוח המנהל מיום 

 29 

 30 מדוח העו"ס אנו למדים על הרקע המשפחתי, היחס לעבירה והקשר עם העו"ס.
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 1 

 2 מסכמת העו"ס שהאסיר עבר הליך טיפולי משמעותי וניכרת חרטה כנה אודות מעשיו ורצון לכפר.

 3 

 4 מציינת העו"ס את תפקודו של האסיר במסגרת המח'.

 5 

 6בעדכון דוח המנהל מציינת העו"ס כי האסיר הודח מהתפקיד של אחראי חדשים במח' בעקבות רצף 

 7 שיך בהליך הטיפולי במח'.מעידות בהתנהגותו אך עבר טיפול בעניין זה והמ

 8 

 9מתרשמת מאסיר באופן חיובי אך מבקשת להמתין  3.6.20רש"א במסמך הערכת התאמה מיום 

 10 להשלמת ההליך הטיפולי.

 11 

 12מגיעה רשא" למסקנה כי יש להכין לאסיר תוכנית שיקום וזאת לאור ההליך  12.7.20בעדכון מיום 

 13 הטיפולי שעבר בכלא.

 14 

 15 יש משום המשכיות להליכים הטיפולים שעבר האסיר בכלא.בתוכנית השיקום שהגישה רש"א 

 16 

 17 לדעת חברי הוועדה יש בכוחה של התוכנית לאיין את מסוכנותו של האסיר.

 18 

 19 לדעת חברי הוועדה הרים האסיר את הנטל המוטל עליו לשכנע כי שחרורו לא יסכן את הציבור.

 20 

 21סיר בתנאים הקבועים בחוק ובנוסף לאור כל העובדות שצוינו לעיל, מורה הוועדה על שחרורו של הא

 22 התנאים הבאים:

 23 לקיה. 61בית  1שכונה האסיר יגור בכתובת  .1

 24 .9376000-050לאביו של האסיר, חליל, טלפון/ פלאפון מספר  .2

 25 האסיר יוכל לשנות את כתובת מגוריו בתחום היישוב באישור הוועדה. .3

 26 ק באישור הוועדה. האסיר יוכל לשנות את כתובת מגוריו ליישוב אחר ר .4

 27האסיר יודיע למפקד תחנת המשטרה בה הוא מתייצב לחתימה ולשירות בתי הסוהר על כל  .5

 28 שינוי בכתובת מגוריו. 

 29למחרת היום,  06:00ועד השעה  22:00האסיר יימצא במעצר בית בכתובות החל מן השעה  .6

 30 בכל ימות השבוע. 
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 1שעות ממועד יציאתו את  48וריו תוך האסיר יחתום בתחנת המשטרה הקרובה למקום מג .7

 2 שערי בית הסוהר ולאחר מכן פעם בשבוע.

 3 האסיר יקיים את כל תנאי תוכנית השיקום בפיקוח רש"א.  .8

 4 רש"א תוכל לשנות את מקום עבודתו של האסיר לאחר קבלת אישור הוועדה. .9

 5 במידה ופרקליטות המחוז תתנגד לבקשה לשינוי מקום העבודה, תוגש בקשה לועדה.  .10

 6 רש"א תדווח לוועדה על כל הפרה של תנאי מתנאיי השחרור.  .11

 7רש"א המציא דו"ח תקופתי בדבר עמידתו של האסיר בתכנית השיקום המפוקחת על ידה  .12

 8 השיקום, לרבות בדיקה עם המעביד.חודשים, במשך כל תקופת תכנית  3לוועדה, וזאת מדי 

 9 האסיר לא יעבור כל עבירה.  .13

 10 האסיר לא יתרועע עם עבריינים, אלא במסגרת הטיפול. .14

 11 האסיר לא יצא לחו"ל ללא אישור הוועדה. .15

 12 .27.5.2022ניתן בזה צו עיכוב יציאה מהארץ עד ליום  .16

 13 האסיר יישא עמו בכל עת את פנקס רישיונו. .17

 14 שינוי תנאי מתנאי השחרור מחייב אישור הוועדה מראש ובכתב. כל .18

 15 האסיר מוזהר שאם יפר אחד מהתנאים הוא צפוי לביטול שחרורו. .19

 16 תכנית השיקום מצורפת כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו.  .20

 17 

 18הוועדה אינה קובעת בשלב זה ישיבת מעקב בעניינו של האסיר, זאת נוכח העובדה שהשחרור המנהלי 

 19ולאור העובדה  2021ואין במזכירות הוועדה תאריכים לישיבת מעקב בשנת  25.1.2021לא הוא ביום המ

 20 שנציגת שב"ס בוועדה מסרה שנכון להיום אין חופשת קורונה מיוחדת.

 21 

 22 לאחר שייקבעו המועדים בחודש זה.  2/2021לפיכך תקבע מזכירות הוועדה ישיבת מעקב לחודש 

 23 
 24  –ום שמו לאור בקשת האסיר באשר לפרס

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 
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 1 לפרסם את ההחלטה ללא שמו של האסיר.

 2 
<#2#> 3 

 4 

 5 במעמד הנוכחים. 05/08/2020, ט"ו אב תש"פניתנה והודעה היום 

 6 

 

 

 
 

 

 
 

 משה מכליס,

 שופט )בדימוס(
 

 גברת אושרת פרטוש,
 חברת וועדה

 
 מר שרגא פישרמן,

 חבר וועדה

 

 דנה אבוטבול

 נציגת שב"ס
 7 
 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 


